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— Kirablásért — nyolc hónapi börtön. 
A szegedi Ítélőtábla szerdán dilelött tárgyalta a 
66 éves Bigarcs Miklós bűnügyét, akit az 
ügyészség nőrabldísal vádolt. Az elmúlt évben 
történt a dorozsmai uton, hogy Bigarcs Miklós 
lépésbei hajtotta kocsiját, amikor beérte a 
gyalogosan sieti fiatalasszonyt, Lnczkó István-
nét. Az öreg gazda fölvette kocsijára a fiatal-
asszonyt, maj l nemsokára ölelgetni kezdte 
Lacikónéi. Az asszony sikoltozni keidelt, mire 
Bigarcs lovai közé csapott és hangoztatta, hogy 
olyan helyre viszi el, ahol senkisem hallja 
meg kiáltozását. A lovak elragadták a kocsit, 
mire Laczkóni levetette magát az útra. A tör-
vényszék nörablás bűntettében bűnösnek mon-
djtta ki Bigarcs Miklóst és ezért nyolc hónapi 
böriöare Ítélte. Ezt az ítéletet szerdán a Tábla 
is helybenhagyta. 

Révész Béla tánetanliatézete Tlaaa-szftllő 
I . esn. Ritmikus torna-tánckurzus gyermekek 
résiére. Szalontánc anfolyamok. Diák, bakfis és 
felnőtt csoportot. Mjgánórák. Jelentkezés na-
ponta d. e. 10—12 óra között Tisza-szálló, I. em. 

— Egy Festetich-birtok eladása. Budapestről 
jelentik: Egy estilap cikket közöl a rábamolnári 
Festetich birtok eladása ügyében. Az 1000 holdas 
birtokot a mult évben megvásárolta Széchenyi 
Jenő,aki felajánlotta és Írásban is kijelentette, hogy a 
birtokból a közvetlenül érdekelt községek lakos-
ságának méltányos árban átengedi mindazon terü-
leteket, amelyeket e célra az illetékes hatóságok 
kijelölnek. Ennek ellenére a birtokot most teljes 
egészében most újra áruba bocsájtották, miért is a 
község lakossága kijátszva érezve magát, az elő-
vásárlási jognak a saját részére való gyakorlását 
kérte; egyúttal a kastélyt teljesen ingyen felaján-
lották a gazdasági szakoktatási célokra. Az állam 
azonban nem fogadta e az ingyenesen felajánlott 
hatalmas kastélyt, hanem az adásvételi szerződést 
állítólag jóváhagyta. 

D. W . Grlf f i th nagy attrakciója Mlsslslpl 
láblat péntektől a Belvárosiban. 

— A molnár—Fsdák válópör. Budapestről 
jelentik: Néhány 'nap múlva lesz Monár Fe-
renc iró és Fedák Sári színművésznő válópö-
rében az első tárgyalás, amelyen Mrinár Fe-
renc, aki jelenleg Berlinben tartózkodik, való-
színűleg nem fog személyesen megjelenni. A 
váiópörben most közvetítő tárgyalások indultak 
meg. Ennek a kibékítő akciónak az a célja, 
hogy a válópörI könnyedén és egyszerűen bo-
nyolíthassák le. 

„Taky" biztos hatású hajszál eltávolító szer 
megérkezett. Kapható Hoffmanné nőifodrász 
üzletében, Hid ucca. 209 

— Az udvarló borotvával levágta kedvese orrát 
Pozsonyból jelentik: Különös szerelmi dráma játszó-
dott le tegnapelőtt a Széplak ucca egyik házában. 
Pozsonyi Ferenc 24 éves munkás már régóta udvarolt 
Brunza Emma 24 éves cselédnek. A fiatalember 
borzasztóan féltékeny volt és a naponkénti találkozá-
sok állandó civakodások közben teltek el. A fiatal-
ember annyira üldözte féltékenységével a leányt, hogy 
a szép Emma elhatározta, elhagyja Pozsonyit. Pozsonyi 
szombaton este bucsulátogatásra ment fel a lányhoz. 
Egyideig együtt üldögéltek a konyhában, majd amikor 
a férfi távozni készült, a leány lekisérte őt a kapuhoz. 
Egyszerre éles kiáltás verte fel a ház esti csendjét. 
A lakók összefutottak és a kapualjban vérbeboru va 
találták Brunza Emmát. A féltékeny férfi borotvával 
levágta a leány orrát. A mentők a leányt a kórházba 
szállították, a féltékeny Pozsonyit pedig a rendőrség 
letartóztatta. Pozsonyi azt mondotta a rendőrségen tett 
vallomásában, hogy azért vágta le a leány orrát, hogy 
re kelljen többé féltékenykednie. 

D. W . Orl l f i th nagy aUrakciója Mlssisipi 
rabjai péntektől a Belvárosiban. 

— Gyilkos napszámos. Ujdombovárról jelentik, 
hogy tegnap este 9 órakor Tóth Lajos napszámos 
részegen belekötött az uccán haladó Cseh htván 
30 éves bankhivatalnokba és egyetlen késszurással 
megölte. A szerencsétlen hivatalnokot a késszurás 
szivén találta és azonnal meghalt. A csendőrök a 
gyilkos napszámost elfogták. 

Egy és két ajtós Jégszekrények elsőrendű 
kivitelben Feketénél, Kossuth Lajos sugárut 25. 
Telefon 10—72. , 

— Keresztrejtvényfejtők figyelmébe. Ismétel-
ten többen küldték be olyanok a II. sz. bajnoki 
keresztrejtvény megfejtését, akik az I. sz. bajnoki 
keresztrejtvény megfejtését nem küldték be. Ezek, 
ha a bajnokságban részt akarnak venni, ugy va-
sárnapig az I. bajnoki rejtvény megfejtését okvet-
lenül juttassék el a kiadóhivatalba (Dugonics-tér 
II.) A II. sz. bajnoki keresztrejtvény megfej-
tési határideje szeptember 25. 

Poloskát, sváboi, molyt kiirtani házilag csakis 
a Lőcherer Cinexinnel lehet, mert nemcsak 
az éiö rovarokat, de azok petéit is nyomban 
alpusztitja. Gyógyszertárakban és drogériák-
ban kapható. S1 

A Délmagyarország Szegeden és környékén 
az egyetlen liberális lap. Fennállásának biztositéka és 
ereje a független polgárok és munkások támogatása. 
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Sport 
Még mindig nem biztos, hogy jönnek-e az 

osztrákok. Ismeretes az a sok huza vona, amely-
lyel a most 20 án lejátszandó magyar osztrák vá-
logatott jár. Az osztrákok vonakodnak Budapestre 
jönni az Orth—Tandler-affér miatt, mert félnek a 
magyar közönség esetleges bosszújától, amiért Orlhot 
harcképtelenné tette Tandler az Amateur—MTK-
meccsen. Hosszas tárgyalások folytak az elhalasz-
tásról, amibe az MLSz természetesen nem akar bele-
menni, hiszen rémlátásról van csak szó, mert a 
magyar sportközönség nem fog tüntetni olyan 
osztrák játékosok ellen, akik teljesen ártatlanok 
Orth szerencsétlenségében. A helyzet tegnap este 
ugy alakult, hogy elvben már sikerült az MLSz-
nek meggyőzni az osztrák szövetséget és rávenni, 
hogy Budapestre küldje válogatott csapatát, csak 
még két játékos tartja tent lemondását: Rajner 
és Wteser. Ezeket azonban a végső esetben az 
osztrákok más játékosokkal tudják pótolni. A leg-
nagyobb valószínűség szerint tehát jönnek az oszt-
rákok és vasárnap meglesz az osztrák-magyar 
válogatott mérkőzés Budapesten. 

Gyenge lesz a magyar válogatott. Orth mel-
lett alighanem most még 3—4 standard válogatott 
játékosunkat is nélkülöznünk kell vasárnap az 
osztrákok ellen. Takács, Fogel II., Nádler bete-
gek és Blum pedig formán kivül van. Nagy 
hendikep ez a magyar csapatra, mert aligha tud-
nak a fiatalokból megfelelő pótlást adni, legalább 
is olyanokat, akik az erős osztrák együttes ellen 
még állják helyüket. 

S z A K - C s A K „Magyar Kupa« mérkőzés. A 
Magyar Kupában összesorsoltak a SzAK-ot a 
CsAK kai. A CsAK levélben fordult a SzAK-hoz és 
terminust ajánlott a mérkőzéshez. A CsAK szep-
tember 27. és október 18-át ajánlotta fel, azonban 
a SzAK — tekintettel, hogy mindkét terminuson 
bajnoki mérkőzésre van kisorsolva — aligha fo-
gadhatja el a felajánlott terminusokat. 

Schaffer és Schlosser egy csapatban. Nem 
kisebb szenzációról ad hirt egyik sortlap, mint arról, 
hogy Schaffer és Schlosser a Spartá-ban együtt 
fognak játszani. Schaffer ugyanis már régebben a 
Sparta színeiben játszik es most a cseh bajnok-
klub Schlossert is meg akarja szerezni. A tárgya-
lások még folynak, de megvan a valószínűsége, 
hogy a Sparta terve sikerül és akkor a két legen-
dás hirű magyar csatár a cseh futballnak fog ez-
után dicsőséget szerezni. Schafíer egyébként — a 
hirek szerint — már nem magyar állampolgár, 
mert felvette a cseh állampolgárságot. 

Szeptember 24-én tárgyalnak az olaszokkal. 
Az olasz szövetség értesítette az MLSz-t, hogy 
hajlandó a vitás kérdések letárgyalására, esetleges 
kartel megkötésére egy az MLSz által megjelölt 
olasz városban. Az MLSz nemzetközi bizottsága 
szeptember 24 re Turinba kérte a tárgyalás meg-
tartását, ahová Físcher Mór és dr. Fodor Henrik 
utaznak ki. Amennyiben sikerülne a kartelt meg-
kötni, ugy — tekintettel, hogy Olaszországban csak 
október 4 én kezdődik a bajnoki szezon — a ma-
gyar játékosok visszajönnének és anyaegyesületük-
ben azonnal újra játszhatnának. 

Enyhiteni akarják az átigazolási szabályo-
kat. A magyar futballsport dekadenciájának egyik 
okát a jelenleg érvényben lévő átigazolási szabá-
lyokkal is magyarázzák. Valami igazság ebben 
volt, mert sehol a világon olyan szigorú átigazo-
lási szabályok nincsenek, mint Magyarországon. 
Egy évig kell egy igazolás alatt lévő játékosnak 
várni, mig uj egyesületében játszhat. Most moz-
galom indult meg, hogy enyhítsék ezt a drákói 
átigazolási szabályt, még pedig ugy, hogy a vára-
kozási időt egy évről 6 hónapra szállítanák le. 
Ugyanazért egy bajnokságért csak egy egyesület 
színeiben játszhatna a játékos és a fél évi vára-
kozási idő csak junius 30 án, vagy december 
31 én kezdődhetik s igy aki tavasszal bármikor 
játszott csapatában, csak junius 30 tói számított 
fél év múlva, december végén s az őszi szezonban 
szerepelt utoljára, csak december 31-től számított 
félév múlva, junius végén válik igazolhatóvá uj 
egyesülete számára. így csak egyszer cserélhet 
klubbot a játékos egy évben. E szabálymódosítás-
sal kapcsolatban szó van arról is, hogy lehetővé 
teszik a játékos azonnali átigazolását, amennyiben 
régi egyesülete kiadja. Erre természetesen csak a 
befejezett bajaoki szezon után s az uj megkez-
dése előtt kerülhet sor. 

Fiatal rőfössegéd 
azonnal felvétetik Sihaí,í?ik!?s
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I ^ M Í ^ M H H Püspökbazár épületben. 

UaMó 
ROVATVEZETŐ: 8ZÖLLŐS KÀROLT. 

h nagyobb leadóállomások 
mai mlUora. 

Szeptember 17, csütörtök. 
(A városnév utáni szám: hullámhossz.) 

Berlin 505. Délután 4.33—6 óráig: Hangverseny, este 
7.30 órakor: Verdi: Álarcosbál, opera 3 felv. 10.3J—12 
óráig: Tánczene. 

Bréma 279. Délután 6 órakor: Chopin, kamarazene. 
Breslau 418. Délelőtt 12.30-1.25, délután5-6 óráig: 

Hangverseny, este 8.3J órakor: Szimfonikus zene. 
München 483. Délután 3 órakor: Roseaberger Anny 

kamaranégyes, 4 30 órakor: Kamaranégyea, 5.20 órakor: 
Rádiózenekar, 7 órakor: Szórakoztató zene, 9 órakor: 
Kamarazene-est. 

Münster 410. Délután 2-3 óráig: Hangverseny, este 
8.30 órakor: Lambertus-ünnep, 9.35 órakor: Byron: 
.Kain", misztérium. 

Stuttgart 443. Délután 4.30-6 óráig: Hangverseny, 
este 8—11 óráig: Tarkaest. 

Barcelona 460. Este 8.10 órakor: Hangverseny, 11.25 
órakor: Gramofónzene. 

Bécs 530. Délelőtt I1—12.Í0 óráig: Hangverseny, 
bemondás szerint, délután 4.10 -5 óráig: Hangverseny. 
I. Smet: Agamemnon, heroikus nyitány. 2. Strauss: 
Donauweibchen, keringő, 3. Dvorák: Furiante, 4. Men-
dozza: Ottonita, intermezzó, 5. Schreiner: Dur és moll, 
fantázia, 6. Fíllipoto: El Capitole, tangó. Este 8 óra-
kor: Zenekari hangverseny (bécsi szimfónikusolt), 1. 
.Egmont" nyitány, 2. Románc, hegedű és zenekarra, 
F-durban, op. 50, 3. Hármaskoncert, hegedű, cselló, 
zongora és zenekarra, 4. 3. szimfónia, Erolka. 

Oslú 380. Este 8 órakor: Hangverseny, 9 órakor: 
Szavalatok, 9.3j Zongorahangverseny, 10.15 Francia és 
angol operett-dalok. 

Prága 550. Délután 5-6 óráé: Rádió-trió, este 8 
órakor: Bordal-est, 9-10 óráig: Rádió trió. 

Pár is 458. Közvetitőállomások ugyanezen műsorral: 
Lyon 430. Marseille 350. Toulouse 315. Délután 3 óra-
kor; Szimfónikus zene, este 9 órakor: Klasszikus elő-
adásciklus. Moliére követői. Regnard. 

Paris 1710. Délután 5.45 órakor: Hangverseny, este 
8.45-10 óráig: Hangverseny. 

Róma 425. Verdi: „Troubadour'. Előjáték (zenekar), 
f. felvonásból: Leonora jelenete és a kavaUna, Leo-
nora, Manrico, Luna gróf tercettje és jelenetei, 2. fel-
vonásból; Nyitány. Azucéna áriája, Azucéja jelenete 
és elbeszélése, Azucéna és Manrico duettje, Luna gróf 

t:lenete és áriája. A 3. felvonásból: Nyitány, Azucéna— 
una - Fernando tercettje, Manrico: ária és ka va ti na. 
Zürich 515. Este 8.30 órakor: Északi zene-est. 
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RADIO 
és villamossági çlkkek 
szerelések S Z Ö L L Ő S 
Széchenyi tér 8. Telefon 14—31. 

Ne vásároljon 
addig ^ » m - m m . 

amig meg nem tekintette a 

„HA-HA" cipőáruházban Î S S ^ Î 

O L C S Ó H Ú S Á R A K ! 
Marhahús paprikásnak K 1-4. 

„ levesnek K 20. 
. stltnl való 

Róth mészárosnál, 
244 

ooo 
ooo 

stltnl való K 24.000 

Lőw Lipót ucca 1. 
Valéria tér sarok. 

Nem válási ok, 
de mélyen elkeserít minden férjet, ha a fele-
sége legalább egyszer hetenként az asztalra 
érett etös fúrót nen tálal, amelyet a Köz-
pon t i Tejcsarnok f l ök ja b an klgrmonként 

1 0 . 0 0 0 koronáért árusítanak. 194 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazoknak a jóbarátok és ismerő-

söknek. akik felejthetetlen drága felesé-
gem elhunyta alkalmából a temetésen 
való megjelenésükkel, vagy más módon 
részvétüket kifejezték és ezzel fájdal-
mamat enyhiteni igyekez ek, ezúton mon-
djk hálás köszönget. 

S.eged, 1925 szeptember 16. 

Kovács Henrik 
és a gyászoló csalid. 


